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I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormány zatokrő! szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öw.) 8.§ (4) bek-e, szóló
,^l^iÁ'- ötv. s.5'1:) bek-ben foglalt felhata|mazás alapján - a vízgazdálkodásról
a.§ (2) bek. b)
1995. évi LVII. w."(üvautiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a
telePÜlés
pontja a helyi cinkormányzat kötelezóen ellátandő feladatának minősíti az adott
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előírásoknak megfelelő ivővízellátásközszolgáltatás
formáj áb an tö rténő me g s ze rve zését é s ellátás át,
a fenti pontban kötelezően előírtközfeladat teljesítése érdekében-, hogY
kelt
i órkor*ányzat más önkormányzatokka1 együttműködve 1994. január 25. naPján
tulajdonú
állami
egyes
alapítő okirattal létrehozták a BoRSoDvÍz zrt-t akként, hogy az
ingilanok önkormányzaíi tulajdonba adásárőt szőlő jogszabály szerint aZ érintett
tulajdonba
önkormány zatok részéíea Vagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormánYzati
adott helyi vizlközműveket az Üze me l t e t ő részv énytársaságba apportálták.
2.1 Felek rögzitlk_

az
Felek megállapítják, hogy az üzemeltető a|apításátől ajelen megállap_odás megkÖtéséigilletve a
alábbi be[ezdésben'emúiett közbenső időszakot ide nem értve - az onkormányzat,
eI az ivővíz
területén lévő 1akossági és közületi fogyasztók részéreaz Územeltető látta
atokat.
közbenső időszal<ra

szo\gáItatási

fe l ad

utalva rögzitlk, hogy 2010. január 1-jére vonatkoztatva_az
úutalő magalartásával hozzájfuult althoz, trogy _t BO,RSODVIZ Zrt,
lássa el a
egyszemélyes tulajdo nában áItő GW-Borsodvíz Kft. helyett az Üzemeltető
továbbiakb an az ívőviz szolgáltatási feladatokat,
Felek a
Ónkormányzat

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
azaz
körülírt siolgáttitaváltásior nem foglaltákírásbaa közöttük fennáltó kőzfeladatellátási,
figzítik,
közszolgáltaiási jogvis zony gyakoroú tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten

a jogszabályoknak
hogy az Üzemeltető szolgáItatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése
megfelelően történt.
9,§ (2)
a jelen üzemeltetési szerződés megkötésére a Vgt,
Szerződőfelek megállapitják,hogy
-áttrátatm
azás alapján koncesszió s pá|yázati eljarás nélkÜl
bek. d) és e) pontj aaÁ ioe, att
(részvényese) az egyébként
került sor, tekinte ttel ana, hogy a Megrendelő résztuLajdonosa
oDvíZ Zrt_nek,
kízfuő|agosan önkorm ányzatoíiulajdonában álló B6RS
3./

A jelen szerződéscélja, hogy

a Megrendelő/ÓnkormánYzatkÖzfe|adataként

meghatározott

formálában, az
a Vgt. 4.§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővizellátást kÖzszolgáItatás
a jelen
(A
továbbjakban
üzemeltető hta t"Íi"rített szolgáItatás útján biztosítsa.
nevezve,)
pontban körülírt szoI-gáltatást szoígáltatásnikvagy szerződés tárgYának

II. Megállapodás
meghatározott
Megrendelő a Vgt. Hivatkozott rendelkezései alapján a szeruődésben
Üzemeltetési
érdekében
ellátása
időtartamig a szerződésiargyakéntmeghatározott szolgálíatá.l
ellátása érdekében,
szerződés{k& a vátlatkozóial a vonatkoző közfeladat
és kÖteles azI- 3. pontban
A Vállatkozó a jelen szerződés alapján kizarólagosan jogosult
kÖzigazgatási terÜletén ellátni'
meghatírozott szolgáltatási tevékenységet a, Óikormányiat

Ll A

teljesíteni.
ár

legmagasabb hatősági
Vállatkozl jogosult az áItalanyújtott szolgáltatás ellenértékeként
az onkormányzat kÖzígazgatási terÜletén
formájában meghatáiozott szolgiltutári .u.nértéket
_
személyektőI,.íntézményektől,
lakó _ a szolgáltatást igénybevevő magánszemély9klő.|,josi
beszedni,
(vízdíj)
díjként
szervezetektől (továbbákban: fogyasztók) szolgáltatási

A

kózszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal .közúzemí
jJgviszonyraíránYadő Úz\etszabálYzatot alkotni.
kötni, továbbá utoeiZrr|okkal kapcsolatos

(szolgáltatási) szerződést

A

a

köz:üzemt szetződést
köteles törekedni ana, hogy a fogyas.ztőval kötendő
léiesítendő jogviszony,létrejöhet a szerződő
felek írásba foglalják azzaI,hogy a fogyasrtái&al
fogyasztő

A közszolgáltató

magatartásnak,minősül különösen a
rendszerbe való csatlakozása' valamint az
csatlakozási ponton keresztül történő vizlkozÁű
rcndelkezésre állása,
orrárro fogyaiztőimerotrety kialakítása és a Közszolgáltató

felek ráutalő magatartásával

ir, naütutő

2.1 szerződő felek rögzitlk, hogy a szolgáltatás

teljesítéséhezszükséges eszközök,
vagyonáú. kéPezík,kÜlÖnÖsen, a
berendezések, vizIközőűvek a kazszolgátíató cég,
(nyomvonalas létesítmények'a
szolgáltatás teljesítéséhezszükséges Íiriuormrrőu
építmények,technolÓgiai berendezések, csatlakozási
szolgá|tatás eltátásáho , r|snd"lteptiletek,
bevont egyéb tárgyí eszközök,
o"",Ör.l és a szolgáltatásba
képező közcéIt víziközművek teljes körű'
3.1 A váltalkozó feladata a szerződés tárgyát
uzemeltetéséről szőló 2112002, (IY,25,)
folyamatos és szakszerű működtetése a vizliőzművák
roVivlt rendeletben rögzítettkövetelményeknek megfelelően,
tárgYaként
jogosult a
^szerzŐ.dés
4.1 Váttatkozó a szerződés időtart ama alatt kizárőlagosan
árként
hatósági
a
siolgáItűások alaPján
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített
A szerződés időtanama aIatt az Üzemeltetőt
megállapított szo|gáltatasi dljak beszedésére.

2

a
kizárőlagos jog illeti meg, hogy M Ónkormányzat közigazgatásí teniletén belÜl
hogY az
fogyasióktdi ,iar*-óan jövedele.mre tegyen szeft. Akízárólagosság kiterjed arra is,
kÖtÖtt
fogyasztőval
ütrámeltető az onkormányzat közigúgatási határain belül, a
b ő vít s e.
m e gál ap o d ás alapj án b e köté s eke t v é gezzen, szoIgáItatását
l

Vállatkozó kötelezetíséget váIlal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont, vizikÖzműveket
jó gazda gondosságával
és egyéb eszközöket a szerződés rennfutaia alatt tulajdonosként a
közzétett dijak
kerJ{i, karbantartla, és a jogszabályoknak megfelelő hatósági árként
_
beszedésévelbiztosított fedezet esetén felűjítja, bővíti.

A

-

megállaPitásárŐI
Felek rögzítík,hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekot az árak
a díjat úgy kell
hogy
azzal,
szőIő 1990, évi LXV'ii. tv. s,§ (1) bek._ét tekintik irányadónak
j?qs?abályi követelményeknek, a jelen
megá|,apítani, hogy az fedezetet nyújtson - a
szol,gáItatás magas minőségét
szerződésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a
és biztonságot 1ehetővé tevő tevékenységekkifejtése körében felmerÜlŐ kÖltségeke,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5./

a)

a

vállalko zásba

vont viziközmű

(hib ae lh ár ííás,ké szenlét, ü gyfé

zo 1 gá1 at stb, ),

uto

képzésére, tov ábbképzé s ére,

d) az izemeltetési jogviszony
díjal<ra,

e) a felek külön

0

s

územeltetési-ievékerryreg.körében igénybe vett múkÖdtető eszkÖzÖk
és a megrendelővel kötött külön
működtetésére, javítására, az
"Ír?rit
_ techno lő gíai színvonalúfej le szté sére,
me gállapo dáson ál apuló
és minőséget
a i,altaíkoza áhal alkalmazoilűgbízott a megfelelő biztonságűazok
szÜkséges
garantáIő szakmai felkészültsógű szakemberek alkalmazására,

b) a váIlalkoző

c)

1

működtetése körében felmerÜlő kÖltségeket

alapján

az ellátásfelelős önkormányzat részérefizetendő

megállapod ása alapján megállapodott

és elfogadott viziközművek

fejlesztésére,
s ljzleti nyere
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányo

sé gre,

venni a közszolgáltatás
szolgáItatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe
kÖltségvetési, illetve
teljesítéséhezbiztásftott, a költségek ellentételezésérekaPott
ö nko rmany zati támo gatást.
ilI. Díjajánlat, hatósági ár, szo|gá|tatási díjak

A

és _kezelés díját, mint legmagasabb hatósági árat a Megrendelő,
sult me gállapítanl

Ll Az ivővíz szolgáItatás
mint arható ság

j o go

z

szikséges díjelőterjesztést (továbbiakban: dlajánlat) az
15. naPjáig a VÓllalkozó Írásban kÖteles
fumegállapítással ériritett évet megel őző év december
szolgáltatni.

A

hatósági árak megállapításáho

az üzemeltető alapítási kortilményeire, illetve az eddig gyakorolt
tudomásul veszi, hogy az
díjmegáIlapításímódszerre utalva ; Ónkormányzat

A

díjajánlat _ vaiamint

rendszerbe csatlakozott Önkormányzatok
üzemeltetőnét a cégtulajdonát képező vízlközmű
illetve egységes díj keül a|kalmazásra a
vonatkozás aaun egfregi, aijsrűtási módszer,
me gfelelően.
BÖRi óDn{z zn| hűás akór r ő gzített szo lidaritás elvének

3

önkormányzat a Közszolgáltató jogszabálynak és a szeruődésnek megfelelő
árat (szolgáltatási
díjkalkulác iőja alapján úgy koteles megállapítani a legmagasabb hatósági

Az

dii auat1, ho gy az a tár gy év ke zdőnap1 ától alkalmazható

l

e

gy

e

n.

hatósági ár
2.1 Amennylben az ónkormányzat a tárgyév január 10. napjáig a 1egmagasabb
hiteles értesítését)
megál1apítására vonatkozó kotelezettséget (beleértve az Üzemeltető
_
_ hatősigi ár híányában jogosult a közöIí dijajánlatának
elmulasáan á, úgy a Vállalkozó
s íteni.
me gfe e l ő szol gáItatás i díj at fel számitani, i l l etve é rvénye
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Ónkormányzat hatósági ár
a KÓzszolgáltatóval
megállapítására vonatkúo net<i felróható mulasztásával összefiiggésben
jogosult
szerv szankciókat
ellenőrzésre
szemben a fogyasztók megtérítésiigényt,. bármely
az ÜzemeltetőtkértaIanítani.
érvényesítene,úgy amulasitásban vétkei Onkormányzar köteles

Felek már most

Iv. A Vállalkozó, illetve
I.1

A Vállalkozó

a

Megrendelő jogai és kÖtelezettségei

feladatai:

ennek keretében:
1.1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni,

a

közművek üzemeltetése aZ 1995.

évi LuL törvény

,,A
l2002,(IY,25,)
a 2I
vizgazáalkod{ríőI", valamint a 38 l I99 5 .(IV. 5.) Korm. rendelet és
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,

biztosítja, hogy

biztosítlaazizemeltetésfolyamatosságátésbíztonságát,
megfelelő
akkreditált laboratóriummal a zllzúo2. (IV.25.) KöViVM rendeletnek
a
izemeltetést,
az
ellenőrzi
ütemterv ."..inti gyakoriság gal ivővíz vizsgálatok at végez,

mind enkori minő s é g i kö vete l mén y ek b etartását,
elhár ításfu ől,
go ndo sko d Ik a háIő zato n e ő fo rdu lő üzemi hib ák

köteles

a közművek

r endelkezésre ál

1

által ellátott területen

az

ivővízmennyiséget btztositani a

ló kapacitások keretein belül,

karbantartási
elvégzi a folyamatos üzemvitel fercíartásához elengedhetetlen
alapján
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. szerződő felek megállapodása
szövetsége
országos szakmai
karbantartásnak minősülnek ayíz- és csatornaművek
című kiadvanyban
Karbantartása
eltal kiadoit Tárgyt Eszközök Felújítása,
arni a

valamint mtndaz a munka,
meghatározott felújításnak nem minősülő munkák,

szabáIYzat
számviteli tárue"y szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott

a

szerző dés mellékletét képezí,

vízigyi,kÖmyezetvédelmi,
I.2,1 Gondoskodik az éIet- és balesetvédelmi, kőzegészségügyi,
egyéb hatósági szervekkel való
tíszrendészeti, munkavédelmi, fogyasrtővédelmi és
kapc solattartásró 1, i lletve ezen ügyek intézésérőL

Elvégzi a
L3.1 Yél,eményeziaZ ivóvíz bővítési terveket (vállalkozói hozzájarulás),

esetén),
t,l"*,i.gy.ztetáseket (gáz,telefon, út, villamos energia létesítés

megfelelően elvégzi a
t,4.1 Aközületi és a lakossági fogyasztők felé a sqát ütemtervének
szol gáltatás

s

al kap

1.5./ Gondoskodik

c

s

o

l

az

ato s

leo

lvas ás

i é s száml ázási

fe

l

adato kat,

esetleges fogyasztói panaszok, reklamációk kivizsgálásárŐI'

a panaszost tájékoztatja,
sz:erirí.rendezéséről,a kivizs!álás eredményéről

4

(

lehetőség

|-_-.-_:I

kÖt, beleértve
t.6.1 Vállatkozó a szerződés teljes időtartamása felelősségbiztosítási szerződést
is.
akömyezetrrédelmi biztosítást, továbbá tűz- és elemi kár elleni biztosítást

I.7.1 Közterületen végzett hibaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti áll ap ot hely r e állítás áró l gondo sko dni.

1,8,/ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szolgáItatási szer ző

désb e n kö te

1

e

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasztőval kÖtÖtt

s rö gzít e ni.

1,g.l Vátlalkozó köteles íájékoztatnía fogyasztőkat a hibabejelentés módjárÓl, nem
kÖltségek
rendeltetésszeni űzemeltetés miatt történt áeghibásodás esetén a felrnerÜlt
megtérítésikötelezettsé gét ől.

megtérüléséhez
l10.1 vállalkozó saját költségére gondoskodik azizemeltetésből eredő károk
arra, hogY a
szükséges biztosítások ,o.gtoteréről, és lehetőséget biztosit Megrendelőnek
senek,
b izto s ítasi fedezet me gl étérő1 me ggy őző dhe s
megkÖtésével,
I.1I.1 A Vállatkozó egyéb, izemeltetéssel, illetve a közizemt szerződés
jogait
ivlvizellátásáről
közműves
a
valamint a fogyasztór*áí up.rolatos kötelezettségeit és
Korm. rendelet szabáIYozza.
és a közműves szennyv ízelvézetésrőlszőlő 3811995, (IV,5.)

2.1

A Megrendelő feladataí:

peres eljárásokhoz
2.1.1 Megrendelő a lakossági szolgáltatási szerződésekkel, esetleges
megfizetése nélkül
szi,ikséges fogyasztókkal kapcsolaios adatszolgáltatást ellenérték
Vált alko zó tészére köteles telj esíteni.

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy
(különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújítáS)a
ellenértékfizetése nélkÜl
feladathozszükséges mertót<ig a település közterületeit külön
hasznáIja, i gényb e ve gye.
az ónkormáiyzat k*clltségvetésébe sorolt intézmények,költségvetési szervek

az izemeltetéssel összefiiggésben

szolgáltatásidíjhátralékfu akészftzetőkezességetvállal.
alapulő) szolgá|tatási díjat
a közkifolyókon mért (vagy a felek átalány mógáilapodásán

megfizeti,
2,3.1

Az ónkormányzat kötelezi

magát, hogy

a szeruődés fennállásának időtartama alatt áItala

létesített (űjberuházá.) ..: tulajdonát kéPező
jelöli ki, feltév9, hogY az alább
viziközművek hasznosításáta, izemeltetésére az Üzemeltetőt
az Üzemeltető vállalkozik, illetve
meghatfuozott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetésére

(saját fonásból vagy támog atás felltásznátásávat)

kijelölését nem ellenzí,
táűgatouberuhéaások esetén atámogatő az üzemelteló

illetően.a felek mar rnost
beruhéaásra vonatkoztatott üzemeltetői hasznáIati díjat
az önkormányzat által igénybe
megállapodnak, hogy az ,,emhaladhaíja meg aberuházáshoz

Az űj

5

q

I

/-

vett saját erő mértékét,az új beruházás Üzemeltetővel megállapodott hasznáIati időtartamához
arányosítva,
Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal, hogy új beruházás elhatározásakor, illetve a
beruhéaás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fiig g etl enül táj ékoztatj a.

V.
1./ Felek
alatt)

f

E

a szerződés fennállás a

oko zott

e

gyüttműkö

gyüttműködési kötelezettség
alatt (illetve

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

dé sre kö te l ez ettek.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed

a különösen

az alábbial<ta:

közegészségügyet veszéIyeztető vízmínőségiproblémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőforrások környezettudatos felhasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltatási feladatok (monitoring tevékenység,takarékossági elvárások,
környezets zemy ezés c sökkenté se stb. ) me gol dásában való e gyüttműködés ;
a viziközművek állap otára, meghibáso dására utalő jelzések, észrevételek közlése,
haváría események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak megltatérozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy ezteíés ek

a

fo ganato

sítása;

hajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
fogyasztők vízdíjfizetésí
díjhátralékokcsökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség
megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását alapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy számlázási
időszafua számított szolgáltatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladó fizetési

késedelembe esnek. Az Onkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támtogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a segélyben
ré sze s ült f o gy asztők a szol gáltatási díjhátral ékukat c s ö kkent s ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamta szőI azzal, hogy a jelen okirat aláírásátől
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon beltil rendes felmondás gyakorlásara egyik fel sem
jogszabályváltOzás
nem értve azt az esetet, ha a szerződés megkötését követően bekövetkezett
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szerződés megszüntetését, hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Fetek

a szerződést

abban az esetben mondhatják fel azonnalihatállyal, ha a Yállalkozó az

üzemeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha

a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYilatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő magatartás
vagv kcirulmény megszüntetésérekellő póthataíidőtbiztosított a felmondást gyakorló fél,

(

a szeruődést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével,a másik
és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával

3./ Mindkét fél jogosult

félle| írásban közölt

megszünte tni a szerződéskötésétől számitott

a)

1

0 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a Vállalkozó szerződésszegése esetén, ha
a Vál l al ko z ó az izemeltetésre vonatkozó

b)

a

j o go

sultságát elveszti.

Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Váltalkozó kizárőIagos szolgáltatási jogát az Önkormányzat megszegl
a V. 1. pontjának utolsó bekezdésében figzített, az Onkormányzat együttműkÖdési
kötelezettségének a megszegését tanúsító körülmény beáll,

A

rendes felmondás gyakorlásánakkorláiozására'vonatkozó 10 éves időtartam elteltét
követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos
felmondási idő tűzésével,és a tárgyév utolsó napjára (december 31.) vonatkozŐ, Írásban
közölt, indoklás nélküti felmondás útján megszintetni,
4.1

YII. Zár ő rendelkezések
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés probléÁákat megkísérliktárgyalások űtlán, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban rögzíteni, amelY
Ógiltapoaások j el en szerző dés kie gészítéseit, i lletve mellékleteit fo gi ák képezni.
2.1 Amennyiben a szerződő felek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
Varosi
keretén uet-tit :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
ki.
kÖtik
illetékességét
Bíróság
Bíróság, illetve a Borsod-Abaul-Zemplén Megyei

3./ Amennyiben valamely kérdésaz územeltetésiszerződés módosítását igénYli, ÚgY e
alaPján
kérdéskörbén Váttatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénytelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmarad.
Felek ű érvényelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szerint egYenértékű
4,1
r

ende|kezés sel pótolj ák.

A BORSODVíZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós lgazgatőság elnöke, mint cégbejegYzett
(annak aláírását
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát
megelőzően; a nons oDyÍZ Zrt.Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5,/

jelen szerződés az okírat aláírásának napjával lép hatályba, tekintettel,arra, hogY az
jőváhalYta, a
Ó,nŰÁanyror Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi határozatával
BORSODVIZ Zrt-t a közszolgákatás teljesítésérekijelÖlte, és a Polgármestert a szerződés
6,1

A

aláírásáraf elhatalmazta.

Á,

ónkormányzat Képviselőtestületének

e

térgyban született határozata(i)

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k),

q

a

jelen

Jelen szerződés a szerződésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabályokban - különösen a Vgt., illetve a közműves ivővízellátásról és a
közműves szenrtyvízelvezetésről szóló 38lI995, (N.5,) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.
Felső dobsz a, d*!
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Miskolc, 201I. november 29.
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Felsőbobsza Onkormányzat
Luterán András
polgármester
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Ficsor Miklós
Igazgatőság elnöke

